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O que é 
este material
Este caderno é um portfólio que foi criado a partir da capacitação   
“Planejamento e Gestão de Projetos Sociais”, oferecido pelo Sesc Jundiaí às 
entidades parceiras do programa Mesa Brasil. Ele pretende registrar e 
divulgar tanto o que foi essa formação quanto quem são as entidades 
participantes, que foram convidadas nesse percurso a elaborar e apresentar 
os projetos aqui presentes, e estudar sua viabilidade a partir de doações, 
patrocínios, editais e fundos.

Ao final desse curso, acreditamos que é de grande importância 
que as empresas e a sociedade conheçam as entidades e suas intenções, e 
nelas vislumbrem projetos que buscam uma sociedade mais equânime, 
justa e acolhedora para todos e todas. A partir deles, também é possível 
entender um pouco mais a fundo a comunidade em que vivemos e quais 
são os problemas, visíveis e invisíveis, que permeiam nosso convívio.
 
Faz parte de nossa natureza – como cidadãos, como profissionais e como 
empresários – estar atentos e participantes de redes e iniciativas, seja como 
voluntários, doadores, patrocinadores ou parceiros, pois sabemos que assim 
estamos ajudando a criar e manter o mundo que todos desejamos, não só 
economicamente, mas também nas questões de ética, responsabilidade, 
sustentabilidade e humanidade.

Conheça aqui a nossa proposta!
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Programa 
Mesa Brasil
O Mesa Brasil é um programa social criado há 27 anos pelo Sesc, com o 
objetivo de minimizar o desperdício de alimentos e a fome por meio de 
ações educativas.

Com veículos refrigerados, a equipe treinada se desloca até as empresas 
doadoras para coletar alimentos - fora do padrão comercial ou próximos da 
data de vencimento, mas ainda próprios para consumo, e os direciona para 
as instituições sociais previamente cadastradas, que utilizam esses itens 
para complementar suas refeições ou para preparar kits para atendimento a 
famílias em vulnerabilidade social. 

Além disso, o programa se dedica a transmitir conhecimento para transfor-
mação social e autonomia das entidades, por meio de ações educativas com 
enfoque na qualidade, segurança e no aproveitamento integral dos alimentos. 

Em 2022, até setembro, o Mesa Brasil Sesc Jundiaí distribuiu 179 toneladas 
de alimentos para 44 instituições sociais atendidas, beneficiando 8796 
pessoas e 1.070 famílias. 
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Sobre o curso
A partir da necessidade mapeada pelo Sesc junto às entidades beneficiadas 
pelo Mesa Brasil, foi desenvolvido um curso inédito de Planejamento e 
Gestão de Projetos Sociais, neste ano de 2022. A ideia parte da percepção de 
como essas instituições enfrentam, hoje, dificuldades tanto com a captação 
de recursos para manutenção ou expansão de suas atividades, quanto com 
a elaboração de projetos, e visa, assim, capacitá-las estas instituições para a 
promoção de sua sustentabilidade financeira através de projetos.

O intuito de sistematizar em um curso alguns aprendizados, ainda que 
dentro de um tema já familiar à experiência de algumas entidades,  
mostrou-se importante para potencializar os saberes, aproximar da prática e 
da reflexão, e estimular a produção de projetos, além de abrir este espaço 
fecundo de troca de experiências e conhecimentos em sua aplicação prática 
entre os pares.
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Nestes doze módulos, que totalizaram sete meses de curso, as aulas 
presenciais e virtuais apresentaram ferramentas de gestão e planejamento, 
conceitos e técnicas para delimitação das atividades-fim de cada uma das 
entidades e orientações de como seus objetivos e metas poderiam ser 
trabalhados por meio de projetos. Ao longo das aulas, o contato com a 
pluralidade de realidades deste coletivo de entidades gerou caminhos de 
abordagem pedagógica que buscaram propor conteúdos e exercícios que 
fizessem diferença na prática dessas instituições.

Ao final dessa jornada, as entidades saem munidas de ferramentas e 
oportunidades, com um material que pode ser aplicado ao longo 
do tempo em seu planejamento atual e futuro.

Que esses aprendizados venham a colaborar com a emancipação e 
prosperidade dessas instituições, trazendo possibilidades de se planejar, 
de captar recursos de fontes diversas e de manter uma regularidade e boas 
relações institucionais.

7



8

Formadoras

Formada em Administração Pública pela 
EAESP-FGV (2002), Pedagogia pela UNIVESP (2021) 
e especialista em Administração Pública da Cultura 
pela UFRGS (2017). Fundadora da Mecenaria Produ-
ção Cultural (desde 2007), que atua principalmente 
na área da cultura,  com gestão, elaboração de 
projetos, leis de incentivo e editais.

Mestre em Artes pelo Instituto de Artes da 
Unesp (2020), bacharela e licenciada pela 
mesma instituição (2012) e técnica em Restauro 
pelo CTTA (SP); atua nas áreas de produção 
cultural, arte/educação e mediação artística. 
Desde a graduação (2008) trabalha com proje-
tos culturais em eventos, festivais, organização e 
montagem de exposições e peças teatrais.

Heloísa Oliveira

Mariana Benatti

Palestrantes
convidados
Eloísa Xavier Couro - Analista de negócios Sebrae Jundiaí
Helena Maria Pedrosa Pinto Patricio - Professora Senac Jundiaí
Jefferson Lemos Santos - Contador
João Storarri - Representante CIESP Jundiaí
Mônica Scabora - Desenvolvimento institucional da Casa do Povo
Rodrigo Mendes Pereira - Advogado
Wanessa Scabora - Representante Coca-Cola FEMSA



Sobre as 
entidades 
participantes
As entidades que compõem o terceiro setor de Jundiaí e região têm um 
perfil bastante diversificado. Nesta formação, tivemos uma amostragem 
significativa deste setor cujas instituições reunidas aqui pelo elo do 
programa Mesa Brasil são representativas dessa pluralidade. 

Em relação à distribuição geográfica, algumas entidades atendem público 
de Jundiaí e região, outras participam mais ativamente em suas comunida-
des locais, e outras ainda atuam em municípios vizinhos, com sedes e 
públicos distintos. É típico que as entidades de atuação mais abrangente 
estejam localizadas em áreas mais centrais ou de mais fácil acesso, enquan-
to as que possuem atuação mais focada em comunidades específicas 
tenham sua sede dentro do território de atuação.

Quanto ao perfil de atendimento, ou público-alvo, também percebemos a 
diversidade: nessa amostragem encontram-se entidades das áreas de 
educação, formal e não formal, em diferentes faixas etárias; entidades que 
trabalham com idosos; entidades focadas na saúde, com atendimentos e 
assistência; entidades que trabalham com população em situação de rua ou 
dependentes químicos; aquelas que trabalham com abrigamento de 
crianças. Além de seus objetivos principais, muitas das entidades trabalham 
também com cultura, esporte, assistência social, formação para o trabalho, 
apoio e incentivo ao desenvolvimento local. 
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Enquanto algumas entidades têm décadas de existência, outras são bem 
novas. O porte também é variado, tanto em relação ao quadro de 
funcionários e voluntários quanto ao volume de recursos movimentados. 
Esses dados também se relacionam, de forma geral, à gestão das entidades, 
sendo as maiores mais profissionalizadas, com quadros mais qualificados 
neste aspecto, e as menores ainda em processo de busca de formação. 

O que todas elas têm em comum é a atuação dedicada a transformar a 
sociedade em nossa região, criando um lugar mais justo e humano, cons-
truindo relações que têm o poder de mudar a vida das pessoas que atendem.  
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Responsabilidade 
Social
O vínculo das entidades com a comunidade não passa somente pelos seus 
atendidos. Além de envolver toda uma rede de familiares, elas também se 
relacionam com o poder público, pessoas e empresas, de forma a 
estabelecer parcerias que viabilizem a sua sustentabilidade. 

O relacionamento com empresas busca aquelas socialmente responsáveis, 
que pautam suas ações na ética e na transparência, engajadas com a 
qualidade de vida e o bem-estar da comunidade e do ambiente, seja de 
seu entorno direto ou de forma abrangente.

Do ponto de vista da empresa, esse compromisso significa uma mudança 
profunda e real de cultura e comportamento que, quando efetivada como 
parte integrante de quem a empresa é e qual lugar ocupa na sociedade, 
ganha fundamental importância ao reforçar sua presença na comunidade 
e gerar diversos impactos positivos – um desejo de todas as pessoas, físicas 
e jurídicas, conscientes de seu papel social. 

Agir com responsabilidade reflete a consciência do poder para agir: poder 
de contribuir com os outros, poder de apoiar uma causa, poder de 
alavancar mudanças, poder de aprimorar as relações sociais. Esse poder 
em ação, ajuda as empresas a estabelecerem o seu propósito para além 
da rentabilidade e da remuneração: ajuda-as a se tornar mais humanas, 
fortalecendo sua confiabilidade e credibilidade, conferindo-lhes um 
caráter mais sério, digno e correto.
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Como consultar 
este material

Este material traz 32 entidades e seus respectivos projetos. 
Elas estão organizadas em seis blocos contendo as 
diferentes formas de apoiar os projetos: Incentivo fiscal, 
Aporte por Fundos, Doação direta, Doação Recorrente, 
Nota fiscal Paulista e Outros.  A abertura de cada bloco 
explica brevemente como funciona cada tipo de apoio.

Você encontrará as informações básicas sobre cada 
entidade como nome, localização, breve apresentação, 
perfil e quantidade do público atendido, assim como 
seus selos, certificações e premiações mais relevantes. 

Após esse perfil, a entidade apresenta seu projeto 
desenvolvido na formação, com o valor orçado para sua 
realização e de qual maneira poderá receber esse aporte. 
Acompanha essa apresentação sempre um QRcode que 
leva para mais informações.

Algumas entidades não estão atualmente com 
projetos em fase de captação. Neste caso, teremos a 
apresentação da entidade, formas de acessar mais 
informações e sugestões diferentes de como 
contribuir para seu funcionamento.

Por fim, na página de cada entidade constam os meios de 
contato que podem ser acionados para conhecer melhor 
e trocar ideias sobre o projeto e possíveis parcerias.
Esperamos que aproveitem e que este material renda 
muitas conexões e muitos frutos!
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Legendas 
dos selos

CEBAS Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social

COMDIPI Inscrição no Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa

CMAS Inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social

Reconhecimento com Título 
de Utilidade Pública Municipal

Reconhecimento com Título 
de Utilidade Pública Estadual

Reconhecimento com Título 
de Utilidade Pública Federal

CMDCA Inscrição no Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente

CRCE Certificação de Regularidade 
Cadastral de Entidades

OUTROS Demais selos, certificações 
e premiações

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

(O título deixou de existir no país, desde a revogação da Lei 91/1935, 
pela Lei 13.204/2015, que modificou também a Lei 13.019/2014, do 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil)

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL

UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL
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Projetos de aporte
por incentivo fiscal
Uma das formas de colaborar com o trabalho das entidades é o aporte via 
leis de incentivo fiscal. Sendo os principais exemplos em funcionamento as 
leis estaduais e federais nas áreas de cultura e esportes, o processo funciona 
assim: as entidades apresentam ao órgão responsável seus projetos, 
comprovando sua regularidade, capacidade de execução e fornecendo 
detalhes  como orçamento, cronograma, equipe de trabalho, metas a serem 
atingidas e metodologias; o órgão então avalia o projeto e determina se é 
adequado, viável e pertinente, e com isso atribui a autorização para a 
captação incentivada.

Os projetos, normalmente, chegam às empresas ou pessoas físicas já com 
esse aval para a captação incentivada. A empresa ou pessoa, então, destina o 
recurso com o qual pagaria seus impostos e recebe a isenção ou restituição 
do valor equivalente. Isso quer dizer que, nesta modalidade, o recurso utiliza-
do não é um recurso despendido, e sim realocado. Cada lei de incentivo 
possui suas normativas, e é importante conhecer as possibilidades que se 
aplicam a cada empresa. Por exemplo, nas leis federais, empresas podem 
destinar até 4% de seu imposto de renda para projetos de cultura e esportes.
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ASSOCIAÇÃO VIDA.COM
A Associação Vida.Com é uma organização civil sem fins lucrativos fundada 
há 15 anos, em 2007, e já ganhou o título de Utilidade Pública, da prefeitura 
de Jundiaí. Tudo começou com o projeto Construindo Possibilidades, que 

recruta voluntários e corre atrás de parceiros para realizar reformas 
estruturais em imóveis repletos de história. Em paralelo a isso, desde o 

começo, existe o Pedal Natal Feliz e Natal Feliz, que marca o encerramento 
dos trabalhos anuais da ONG, e já beneficiaram mais de 3 mil crianças de    

0 a 12 anos na cidade de Jundiaí, com um kit de roupa, sapato e brinquedo, 
que são doados através de apadrinhamento.

Temos também o projeto Condomínio Solidário, que cria postos de coletas 
de doação dentro de condomínios residenciais, a fim de angariar 

alimentos, roupas ou itens de utilidade arrecadados, para pessoas e 
instituições que precisam. E com o projeto Mãos Que Socorrem, 
atendemos até 120 famílias por semana com kits de alimentos.

OUTROS SELOS

• Entidade Cultural 

• Ponto de Cultura
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças, jovens, 
adultos e famílias, 

principalmente 
em situação de 
vulnerabilidade 

social

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL
300 crianças 
 120 famílias 
 40 jovens e 

adultos

SELOS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL



Projeto: 

CÂMERA NA MÃO
Valor: R$ 250.000,00

A nova edição do curso aprofunda o desenvolvimento de tópicos 
cada vez mais necessários, que são: Filmagem; 

Edição; Arte; Roteiro e Direção.

O projeto "Câmera na Mâo" vai para sua 6ª edição e continua a se 
apropriar da Educomunicação, aliando ferramentas de 

comunicação e cultura com o fim de auxiliar no desenvolvimento 
educacional de crianças e adolescentes.
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Carlos Alberto de Oliveira
Presidente

(11) 94082 4113

voluntario@vidapontocom.org.br

www.vidapontocom.org.br

ongvidapontocom | desafiocameranamao

R. Prudente de Moraes, 1540 - Centro - Jundiaí

Incentivo Fiscal - Proac / ICMS
NATUREZA DO APORTE



ATEAL
Fundada em 1982, a ATEAL é uma associação civil, assistencial e de pesquisa, 
sem fins econômicos, que conta com a atuação de uma diretoria voluntária. 

É credenciada pelo Ministério da Saúde para atendimento na Rede de Saúde 
Auditiva, pelo Sistema Único de Saúde, para atendimentos a pacientes de 

Jundiaí e mais 18 municípios da região, abrangendo uma população de 
1.700.000 pessoas. Realiza exames em maternidades para detecção precoce 

da deficiência auditiva em bebês (teste da orelhinha), possui um Centro 
Audiológico para realização de exames da audição, e a indicação e 

adaptação de aparelho auditivo. Terapeuticamente, desenvolve programas 
de habilitação e reabilitação, terapias individuais e em grupo, nas áreas de 
fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e assistência social. Desenvolve 

projetos sociais financiados por empresas via incentivo fiscal, que são 
fundamentais para o desenvolvimento e inclusão de crianças e adolescentes.

OUTROS SELOS
• Adequações conforme à Lei 13.019/2014 

• Conselho Regional de Fonoaudiologia Nº 168/J
• Conselho Regional de Medicina Nº 913847

• Inscrição na Federação Nacional de Educação e Integração 
dos Surdos (FENEIS) Nº 040

• Certificação de Entidade Promotora 
de Direitos Humanos Nº 2204

• Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde (CNES) Nº 2095750 

• Certificação pela vigilância sanitária (CEVS) 
Nº 352590401-863-000298-1-5
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Pessoas com 
deficiência 
auditiva e 

distúrbios da 
comunicação

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

Média mensal de 
2.700 pessoas

SELOS

CEBASCMAS

CMDCACRCE

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL



Projeto: 

ATMIMOS
Valor: R$ 250.000,00

Projeto de teatro performático de mímica e gestos universais com 
elenco de surdos, com aulas/ensaios semanais e apresentações no 

Complexo Fepasa - Sala Jundiaí, com acesso gratuito.
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Isis
Gestora Administrativa

(11) 99699 5228

ateal@ateal.org.br

www.ateal.org.br

atealjundiai

atealjundiai

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - V. Rafael de Oliveira - Jundiaí

Incentivo Fiscal - Proac
NATUREZA DO APORTE
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GRENDACC
(Grupo em Defesa da Criança Com Câncer)
Em 1995, um grupo de pessoas sensibilizadas com as dificuldades vividas 

pelas crianças portadoras de câncer residentes em Jundiaí (60 km de SP) e 
região resolveu se unir para garantir que o tratamento da doença pudesse ser 

feito sem sair da cidade. As viagens constantes em busca de radioterapia e 
quimioterapia tornam-se traumáticas e podem agravar ainda mais o quadro 

causado pelos efeitos colaterais do tratamento. Foi assim que nasceu o Grupo 
em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC, que garante tratamento 

gratuito digno e oferece qualidade de vida não só para as crianças e adoles-
centes com câncer, como também para os portadores de doenças hematoló-
gicas crônicas. Atendemos crianças e adolescentes pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde), por meio de encaminhamentos feitos nas Unidades Básicas de 
Saúde dos municípios do Aglomerado Urbano de Jundiaí, Várzea Paulista, 

Campo Limpo Paulista, Jarinu, Cajamar, Itatiba, Louveira, Itupeva e Cabreúva.

OUTROS SELOS
• Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES

• Conselho Federal e Regional de Medicina – CFM-CRM
• Conselho Regional de Enfermagem 

• Conselho Regional de Farmácia – CRF
• Habilitação como Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia – UNACON
• Membro da Fundação Nacional da Qualidade – FQN
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 PÚBLICO 
ATENDIDO
Crianças e 

adolescentes de 
zero a 19 anos 
portadores de 

câncer

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

35.399 
atendimentos de 
16.699 pacientes 
(dados de 2021)

SELOS

CEBAS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL



Projeto: 

ATENDIMENTO DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES PORTADORES 

DE DOENÇAS CRÔNICAS
Valor: R$ 1.900.812,90

O Projeto Atendimento de Crianças e Adolescentes Portadores de 
Doenças Crônicas oferece atendimento para 200 crianças e ado-

lescentes de zero a 19 anos, portadores de doenças crônicas assisti-
dos anualmente pelo Grupo em Defesa da Criança com Câncer – 
GRENDACC.  Aponte a câmera do seu celular para o QR code e 
saiba como a sua empresa pode doar 1% do Imposto de Renda 

para o combate ao câncer infantil.
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Incentivo Fiscal
CONDECA-SP

NATUREZA DO APORTE

Michel Carvalho
Captador de Recursos

(11) 4815 8440 | (11) 96615 0315

institucional.grendacc.org.br

www.captacao@grendacc.org.br

grendacc

grendacc

R. Olívio Boa, 99 - Parque da Represa - Jundiaí
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Projetos de aporte
por fundos
Os Fundos Públicos são mecanismos de descentralização do orçamento das 
entidades públicas que buscam atuar em segmentos específicos.  Os 
Fundos têm como objetivo financiar projetos, sejam direcionados às crian-
ças e adolescentes, sejam direcionados aos idosos, que atuem na garantia 
da promoção, proteção e defesa dos direitos. Eles se baseiam nos Estatutos 
respectivos, e são monitorados e geridos pelos Conselhos.  

Os aportes aos fundos contam também com prerrogativa do Incentivo 
Fiscal. Temos fundos municipais, o da Criança e do Adolescente e o dos 
Idosos, cujo aporte também pode ser incentivado em até 1% do Imposto de 
Renda das empresas. 

Em Jundiaí, atualmente, o recurso é destinado aos Fundos, que por sua vez 
elaboram editais de chamamento de projetos que atendam às linhas priori-
tárias de ação. Em outras cidades da região, temos algumas com possibili-
dade do aporte direto com incentivo fiscal.



ASSOCIAÇÃO SÍTIO AGAR 
Somos uma instituição que atua 24 horas por dia (regime de moradia) no 

acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, que sofreram 
negligência, violência, risco social e pessoal. Respeitando a história de cada 

um e suas particularidades, oferecemos um atendimento individual, de 
forma a suprir as necessidades e garantir o seu bem-estar. 

A ideia é a de que todos possam se sentir mais próximos de um lar.
Nossa missão: ser um lugar de transformação e superação das violações de 
direito, resgatando e entendendo a história de cada criança, adolescente, 

adulto ou idoso e de suas famílias por meio do acolhimento.

OUTROS SELOS

• CMI - Conselho Municipal do Idoso
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças, 
adolescentes, 
adultos com 
deficiência e 

idosos

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL
Acolhemos em regime 
de moradia 96 pessoas 

(crianças, 
adolescentes, adultos 

com deficiência e 
idosos)

SELOS

CEBAS CRCE

Cajamar, Várzea Paulista 
e Francisco MoratoCMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL



Projeto: 

CASA LOUISA 
QUALIDADE DE VIDA PARA IDOSOS

Valor: R$ 250.000,00

Carinho e dedicação são as palavras chaves do nosso atendimento. 
Oferecemos qualidade de vida para os idosos, um envelhecimento 

ativo e saudável, buscando interação e o convívio social, afinal somos 
todos uma grande família.

Favorecemos o desenvolvimento de capacidades e oportunidades 
para que os idosos façam escolhas com autonomia, promovendo 

acesso à cultura, lazer e a atividades ocupacionais internas e externas.

Aporte por fundos  
O valor doado deve ser depositado diretamente 
para o Fundo do Idoso do Município de 
Cajamar, onde temos o projeto aprovado.

NATUREZA DO APORTE
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Altaisa Delmondes de Lima
Captador de Recursos

(11) 99791 6001

altaisa@sitioagar.com.br

www.sitioagar.org.br

associacaositioagar

sitio.agar

R. Corumbataí, 50 - Polvilho - Cajamar



CÁRITAS DIOCESANA
DE JUNDIAÍ

A Cáritas Diocesana de Jundiaí é uma associação civil, sem fins 
econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência 

social, de solidariedade social, cultural, esportiva e de comunicação social.
Constituída em 22 de março do ano de 1997, pelo Bispo da Diocese de 

Jundiaí, Dom Amaury Castanho. 
Seus objetivos e finalidades estão adequados à legislação da Política Nacional 

de Assistência Social e a outras normativas das organizações da sociedade 
civil, definida pela Lei 13.019/14.

Desenvolve suas atividades no atendimento às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, na da defesa e garantia dos direitos socioassistenciais e 

na assessoria às entidades beneficentes e pastorais sociais a ela filiadas, na 
busca do enfrentamento das desigualdades sociais, motivando e articulando 

ações de solidariedade e promoção humana nas cidades que compõem a 
Diocese de Jundiaí. Atende na sede do Centro Comunitário São Francisco de 

Assis, localizado no território do Jardim Novo Horizonte.

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Idosos, crianças, 
adolescentes, 

jovens, mulheres, 
público adulto em 

geral

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL
200 pessoas, que 

participam de
2 a 3 vezes por 

semana das 
atividades

SELOS

CEBAS COMDIPI

CMAS CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL

24
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Projeto:

OFICINAS DE TEATRO E DANÇA
Valor: R$ 150.000,00

O projeto busca atender um público composto por crianças e 
adolescentes na faixa de 7 a 17 anos de idade em um território de 

alta vulnerabilidade social. Com o objetivo de possibilitar o 
empoderamento e a ampliação do universo informacional desses 

jovens, serão promovidas ações culturais a partir de oficinas 
temáticas de teatro e dança.

Aporte por fundos

NATUREZA DO APORTE

Maria Polli Mendes Pereira
Assitente Social

(11) 99773 3724

maria.assistentesocial@caritas.dj.org.br

www.caritas.dj.org.br

centrocomunitariocaritas

Av. Pastor Francesco Ciaramella, 10 - Pq. Almerinda Chaves - Jundiaí



Projetos de aporte 
por doação direta
As empresas e pessoas podem encontrar entidades e projetos que se 
alinhem com seus valores e intenções e propor uma doação direta. 
Neste caso, existem entidades que têm projetos na linha pretendida e que 
podem vir a estabelecer uma parceria para a viabilização da ação. 

Algumas empresas já possuem critérios e políticas bem definidos quanto a 
quais seriam os eixos e áreas de atuação; outras estabelecem uma relação 
com entidades que estejam compartilhando territórios, atuando com seus 
funcionários, clientes, fornecedores; há ainda as que buscam identificação 
com os propósitos institucionais ou de seus gestores. 

Assim sendo, as doações, apoios, patrocínios ou aportes são destinados a 
partir de verbas das empresas, sejam de marketing, responsabilidade social, 
recursos humanos ou outras.

26
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C.T.E.C
(Abrigo Centro Terapêutico Educacional Cristão)

Sidney Sales é sobrevivente do Massacre do Carandiru e, hoje, faz trabalhos 
assistenciais para ajudar usuários de drogas. Fundador do Centro Terapêutico 

Educacional Cristão (CTEC), atua na recuperação de pessoas com 
necessidades sociais e/ou familiares decorrentes do uso de álcool e drogas. 
O objetivo da entidade é recuperar o cidadão e reintegrá-lo de forma digna 
na sociedade. É uma sociedade civil de natureza beneficente, filantrópica, 

sem fins lucrativos econômicos, de caráter assistencial, constituída em 27 de 
setembro de 1998, estando regulamentada e inscrito no Cadastro Nacional 

de Pessoal Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o número 
02.237.833/0001-H

O Abrigo Centro Terapêutico Educacional Cristão tem como objetivo oferecer 
atendimento na área de promoção e defesa das pessoas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade ou risco social, prestando atendimento de 

acolhimento institucional para pessoas de 18 a 59 anos de idade do 
sexo masculino ou LGBTQIA+.

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

 PÚBLICO 
ATENDIDO
Pessoas do sexo 

masculino ou LGBTQIA+ 
entre 18 e 59 anos em 

vulnerabilidade social, em 
situação de rua e/ou 

dependentes químicos 
da cidade de Várzea 

Paulista e região

20 atendimentos
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Projeto: 

CIDADÃO FÊNIX
Valor: R$ 85.000,00

O Projeto Cidadão Fênix tem como objetivo reintegrar o indivíduo 
à sociedade com uma nova profissão que garanta sua recolocação 

no mercado de trabalho. Um profissional ministrará aulas de 
marcenaria de móveis planejados, com conteúdo teórico e prático, 

e o devido fornecimento de EPIs. Com duração total de oito 
meses, as aulas terão duração diária de três horas, totalizando 15 

horas semanais. Os alunos aprenderão desde o básico, que 
envolve desenhar um móvel, até a fase de acabamento. 
Ao término, os participantes receberão um certificado.

Miriam Conceição Dias

(11) 97317 8259

miriamjdi@gmail.com

www.abrigoctec.com.br

abrigoctec

comunidadectec/posts

Estr. do Grilo - R. Três, 312 - Bairro do Mursa - Várzea Paulista
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APAE
(Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Campo Limpo Paulista)

A APAE de Campo Limpo Paulista foi fundada em 12 de outubro de 1979. 
É uma Associação civil, filantrópica, de caráter educacional, cultural, 

assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, tendo por missão prevenir a 
deficiência, facilitar o bem-estar e a inclusão social da pessoa com deficiên-

cia, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, na 

área específica de atendimento àqueles que deles necessitarem. 
As ações desenvolvidas têm por objetivo esclarecer a população geral a 

respeito de possíveis causas que podem levar a uma deficiência, 
proporcionar às famílias vulneráveis socialmente, ações que promovam o 

seu desenvolvimento social, prioridade nos programas de 
atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e aos 

alunos da Escola de Educação Especial, com atendimentos terapêuticos 
por equipe multidisciplinar. 

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

 PÚBLICO 
ATENDIDO

População de 0 a 60 anos. 
Projeto "Brotinho", de 
0 a 6 anos; Escola de 

Educação Especial de 
7 a 29 anos e 11 meses; 

Projeto "Viver Bem" 
adultos de 30 a 60 anos

550 assistidos, 
divididos em 
atendimento 

escolar, ambulatorial 
e assistencial

SELOS

CMDCA
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Projeto: 

SALA DE ESTIMULAÇÃO
SENSORIAL SNOEZELEN

Valor: R$ 50.000,00

A proposta deste espaço é diminuir os níveis de ansiedade e de 
tensão, por meio da estimulação sensorial. A sala atenderá todas as 
pessoas, crianças e adultos que apresentem quadros de alteração 

sensorial, TEA, estresse, agressividade, hiperatividade, medo, 
depressão, pânico, idosos e pessoas com lesões e deficiências.

Maria Elizabeth B. Nascimento
Diretora geral

(11) 4039 1551

gestaoapaeclp@gmail.com

www.apaecampolimpopaulista.org.br

projeto_viverbem22

APAECLPta

R. Antônio Farina, 170 - Jd. América - Campo Limpo Paulista

Doação direta
NATUREZA DO APORTE
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças, 
adolescentes e 

idosos em situação 
de vulnerabilidade 

social em 9 territórios 
de Jundiaí

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

380 
beneficiários

SELOS

CEBAS

COMDIPI

CMAS

CMDCA

ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO 
BOM PASTOR

A Associação Acolhimento Bom Pastor é uma Organização da Sociedade 
Civil (OSC) que oferece serviços e desenvolve ações de caráter absolutamente 

gratuitos com o público em situação de vulnerabilidade social em 10 
territórios na cidade de Jundiaí-SP. 

Essas ações visam à melhoria da qualidade de vida, individual e da família, e 
têm entre suas principais finalidades a proteção à infância, à maternidade, à 

adolescência e à velhice, além de desenvolver trabalhos socioeducativos, 
promover a capacitação e a integração no mercado de trabalho e o acesso a 
atividades recreativas e lúdicas, conforme o público-alvo. São 380 crianças, 

adolescentes e idosos beneficiados diretamente, além de suas famílias. 
A Associação Acolhimento Bom Pastor foi fundada no ano de 2000 
e é uma obra da Comunidade Bom Pastor, que tem o Acolhimento 

como missão e carisma.
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Rodrigo Pierobon
Coordenador da OSC

(11) 4582 4163

contato@associacaobompastor.org.br

www.associacaobompastor.org.br

associacaobompastor

Estr. Municipal do Varjão, 1641 - Jardim Novo Horizonte - Jundiaí

Projeto: 

REFORMA DA SEDE
Valor: R$ 6.845,00

Com a intenção de proporcionar um ambiente mais acolhedor 
para a realização das atividades prestadas pela Associação Acolhi-
mento Bom Pastor, o projeto tem como foco a reforma e a ade-

quação da sede da OSC no Jardim Novo Horizonte. São 22 anos de 
história e, com o passar dos anos, o espaço sofreu danos causados 
por chuva e pelo uso frequente de crianças e adolescentes reali-

zando atividades, por esse motivo, concordamos que há a necessi-
dade de uma restauração para prosseguir com a nossa missão.

Doação direta
NATUREZA DO APORTE
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças, 
adolescentes 

e idosos

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

132
 atendimentos

SELOS

CEBAS

CMAS

CMDCA

ASSOCIAÇÃO ALMATER
A Associação Almater foi fundada em 2012, com o intuito de propagar valores 

humanos, colocando crianças e adolescentes como prioridade absoluta.
 

Nosso objetivo é proteger e garantir um desenvolvimento pleno e seguro.
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Eliana Alves de Oliveira
Assistente Social

(11) 99674 7252

gestao@associacaoalmater.com.br

www.associacaoalmater.com.br

associacaoalmater

R. Idalina, 555 - Jardim São Camilo - Jundiaí

Projeto: 

NATAL
Valor: R$ 6.000,00

Realizaremos um almoço de Natal com os idosos num restaurante 
da cidade e faremos a entrega de um kit de produtos de 

beleza e higiene.

Doação direta
NATUREZA DO APORTE
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OUTROS SELOS

• SENAD: Prot. 00184.004393/2003-41

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Adultos do sexo masculino a 
partir dos 18 anos, portadores do 
transtorno das dependências de 

álcool e outras drogas, 
principalmente o crack, que não 

tenham condições de custear 
tratamento particular

19 assistidos

SELOS

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO CASA 
DO SENHOR JESUS

Fundada em março de 2001, a Associação Casa do Senhor Jesus é uma 
instituição privada e sem fins lucrativos que tem como objetivo o 

acolhimento, tratamento e acompanhamento gratuito de usuários de 
álcool e outras drogas, principalmente o crack. A entidade realiza também 

o acompanhamento de seus familiares (codependentes), visando à 
ressocialização dos atendidos, a fim de que eles se tornem capazes de prover 

o próprio sustento e se transformem em agentes multiplicadores na 
prevenção ao uso de álcool e demais drogas.
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Wagner Mendes de Paula
Coordenador

(11) 94818 7779

administracao@casadosenhorjesus.org.br

Estr. do Garcia, 2185 (fundos)
Jd. Marchetti - Campo Limpo Paulista

Projeto: 

TERAPÊUTICO 2022
Valor: R$ 36.280,00

Atendimento psicológico e oficinas terapêuticas, laborais, lúdicas e 
esportivas para auxiliar no tratamento de dependentes químicos. 

O projeto tem duração de seis meses, e atenderá 15 pessoas    
e seus familiares. 

Doação direta
NATUREZA DO APORTE



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
DO HOMEM DE AMANHÃ 

DE JUNDIAÍ - GUARDINHA
A Associação de Educação do Homem de Amanhã de Jundiaí, fundada em 
06 de fevereiro de 1979, com duração por prazo indeterminado, é uma asso-

ciação civil sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de Jundiaí, 
Estado de São Paulo, constituída por sócios fundadores, contribuintes e 

beneméritos. Sua diretoria é composta por membros do Rotary Clube de 
Jundiaí e mantida por empresas parceiras. Conforme seu estatuto, “tem por 
finalidade propiciar, concomitantemente, oportunidades de aprendizagem 

social, profissional e cultural a adolescentes na faixa etária estabelecida e 
regulamentada na Legislação de Aprendizagem, que obrigatoriamente 

estejam frequentando escola, carentes e necessitados de assistência 
socioeconômica, através de avaliação e critérios estabelecidos pela Diretoria 

desta Associação, trabalhando a família do adolescente, sempre que 
necessário, no intuito de resgatar os valores sociais e familiares.

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Adolescentes cursando o 
Ensino Médio com idade 

de 15 a 18 anos em 
situação de 

vulnerabilidade e risco 
social, residentes em 

Jundiaí

450 
atendimentos

SELOS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL

UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Lidiane Ribeiro da Silva
Coordenadora

(11) 4806 5200

dp.lidiane@guardinhajundiai.com.br

www.guardinhajundiai.com.br

GuardinhaJdi

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 450 - Centro - Jundiaí

Projeto: 

CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Valor: R$ 180.000,00

O Programa “Convivência Cidadã” consiste em preparar o 
adolescente para o mundo do trabalho apresentando os 

programas sociais, o acesso a direitos, a promoção da autonomia e 
desenvolvimento de habilidades sociais, despertar as qualidades e 
habilidades sociais dos adolescentes, estimular a convivência social 

e a participação cidadã, conforme as exigências do mercado 
formal, procurando atender as suas necessidades quanto ao 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e social.



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Jovens e adultos a 
partir de 16 anos em 

situação de 
vulnerabilidade social

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

300 
beneficiários/ano

SELOS

CEBAS

CMAS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL
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CESPROM
(Associação Educadora e Beneficente)

Associação Educadora e Beneficente é uma associação civil, filantrópica, de 
utilidade pública, de natureza beneficente, de caráter educacional, cultural, 

de assistência à saúde e de assistência social, sem fins econômicos e 
lucrativos, constituídas pelas Irmãs Missionárias Scalabrinianas que vieram 

da Itália em 1895, com a vocação e missão de trabalhar pela integração social 
do migrante e redução dos sofrimentos humanos provocados pela 

migração intensa no final do século XIX. 
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Maria Cleia Franca dos Santos
Coordenadora

(11) 4584 8451

cesprom.migrante@gmail.com

www.missionariascalabrinianas.org.br

cespromjundiai

R. Nelson Pereira da Silva, 121 - Colônia - Jundiaí

Projeto: 

MULHERES VENCEDORAS
Valor: R$ 60.000,00

Possibilitar qualificação profissional e geração de 
renda para as mulheres desempregadas.



 PÚBLICO 
ATENDIDO

População em 
situação de rua

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

25 pessoas

SELOS

PRÓ-SOCIAL
ESTADUAL

CEBAS

CMAS
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ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
O Programa SOS é um conjunto de ações desenvolvido pela Associação SOS 
Cristão através de convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social de Várzea Paulista, em parceria com a comunidade religiosa e a socie-

dade civil organizada, caracterizado por ações de solidariedade no campo 
das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em 

benefício de populações excluídas das condições de cidadania.
Trabalhamos com população em situação de rua, proporcionando 

abrigo, cuidados e alternativas de reinserção na sociedade, 
com um trabalho multidisciplinar.
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Carla Cristina T. Gomes de Lima
Coordenadora técnica

(11) 98591 9268

soscristao.varzeapta@gmail.com

www.soscristao.com.br

abrigososcristao

R. Dois, 27 - Jardim Bertioga - Várzea Paulista

Projeto: 

AMOR NA MESA
Valor: R$ 15.000,00

Capacitar os usuários através de ações que promovam a sociabili-
dade, integração, cooperação e o trabalho de autonomia, a partir 

da possibilidade de geração de renda através do preparo de 
alimentos e doces. Desta forma, propiciando qualificação profissio-

nal a fim de viabilizar o trabalho autônomo, bem como inserção 
no mercado de trabalho formal.



OUTROS SELOS

• Prêmio Casa da Criança 
Amiga da Criança (2021)

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças entre 
02 e 12 anos 

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

220 crianças 
(60 de 2 e 3 anos 

e 160 de 
4 a 12 anos)

SELOS

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL

UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL
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CASA DA CRIANÇA NOSSA 
SENHORA DO DESTERRO

A Casa da Criança Nossa Senhora do desterro foi fundada em 1931 por Dom 
Abade Pedro Roeser. Ela nasceu com a vocação de acolher e cuidar das 

crianças em situação de vulnerabilidade social. Ainda hoje, após 90 anos de 
sua fundação, as crianças e suas famílias são o coração desta entidade. 
O trabalho com as crianças é desenvolvido na creche, com atividades 

pedagógicas e recreativas e no setor social, através do programa “Viva Vida, 
construindo Cidadania”, com diversas oficinas de Arte e Cultura, Formação 

Humana e Cristã, o Uso Consciente da Tecnologia, Musicalização (Bandinha, 
Coral, Violão e Flauta), Dança, Capoeira, Habilidades Sociais, Oficinas com 

Projetos Lúdicos. Realiza ainda, atendimento familiar psicossocial, em 
grupos e individual para acompanhamentos, orientações e 

encaminhamentos a rede socioassistencial quando necessário.



OUTROS
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Irmã Alcinda Primon
Presidente

((11) 4586 5328

casacriancans@terra.com.br

www.casadacriancajundiai.org

casadacriancajundiai

Praça D. Pedro II, 32 - Centro - Jundiaí

Projeto: 

ENCONTRO NO BRINCAR
Valor: R$ 15.000,00

O projeto “encontro no brincar” tem o intuito de adquirir 
brinquedos de playground, para proporcionar às crianças de 2 a 8 

anos oportunidades de lazer, aprendizagem e diversão. 
Dando-lhes possibilidades de expressar sensações, sentimentos, 

criatividade e socialização – ferramentas essenciais para o 
desenvolvimento integral da criança. 



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças e 
adolescentes 

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

30 Atendimentos

SELOS

CEBAS CMAS

CMDCA CRCE

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL
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CASA DE NAZARÉ
A Casa de Nazaré é uma instituição de alta complexidade que atua desde 

2002. A entidade abriga institucionalmente, em caráter de longa 
permanência e de maneira exclusiva, por decisão judicial, crianças e 

adolescentes de 0 a 17 anos, de ambos os sexos. Atende também aqueles 
com necessidades especiais, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 
de cuidado e proteção. 
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Projeto: 

ACOLHENDO AS EMOÇÕES
Valor: R$ 57.600,00

Proporcionar atendimento piscológico contínuo e de qualidade, 
tanto individual quanto em grupo, para crianças e adolescentes 

acolhidos institucionalmente.

Maria Aparecida da Silva
Coordenadora e assistente social

(11) 99967 3811

cnazare.adm@gmail.com

www.cnazare.org.br

casadenazarejundiai

instituicao.casadenazare

R. José Pellizzari, 900 - Poste - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Pessoas com 
Síndrome 
de Down

SELOS

CEBAS
55935/2019, de 22/03/2020

 a 21/03/2023

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

120 assistidos
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CENTRO DE ATENDIMENTO 
À SÍNDROME DE DOWN 

BEM-TE-VI
O Centro de Atendimento à Síndrome de Down Bem-Te-Vi é uma entidade 
sem fins econômicos, fundada no dia 13 de dezembro de 1990 por um grupo 

de pais. Localizada no município de Jundiaí/SP, é um centro de referência 
no atendimento ambulatorial e pedagógico para pessoas com Síndrome 

de Down. No início, o atendimento era restrito a um grupo de oito crianças. 
Contudo, frente à experiência positiva, houve um aumento considerável 

no número de pessoas atendidas e o aperfeiçoamento 
nos trabalhos executados.

A entidade tem como meta principal oferecer um atendimento terapêutico 
e pedagógico, possibilitando aos assistidos o desenvolvimento e integração 

na sociedade em que vivem. Reforçamos em cada um dos assistidos a noção 
de seus direitos, deveres e principalmente a certeza de que podem ser 

cidadãos felizes com sua autonomia. 
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Projeto: 

LES CHEFS BEM-TE-VI
Valor: R$ 60.000,00

Temos o intuito de efetivar o Projeto Les Chefs, que visa ofertar 
aulas de Gastronomia para pessoas com Síndrome de Down a 

partir dos 16 anos. As atividades serão adaptadas buscando des-
pertar a criatividade e aguçar o gosto pela culinária, desenvolven-
do suas capacidades e potencialidades, podendo resgatar a sua 

autoestima e o controle de sua independência.
Trabalharemos com uma equipe multidisciplinar nas áreas de 
Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, para que 

assim possamos atingir os objetivos com cada profissional.

Aline Silva
Assistente social

(11) 4526 9446

servicosocial@bemtevidown.org

www.bemtevidown.org

bemtevidownsp

bemtevisindromededown

R. Paulo Eiró, 21 - Vila Santana II - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças em 
situação de 

vulnerabilidade 
social

 

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL
170 crianças 

(50 de 2 e 3 anos na 
Educação Infantil e 120 

de 06 a 11 anos no 
Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 
Vínculos no 

contraturno escolar)

SELOS
CEBAS

CMAS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL
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CONGREGAÇÃO DAS 
MISSIONÁRIAS DE CRISTO/

APRENDIZADO 
DOM JOSÉ GASPAR 

O Aprendizado Dom José Gaspar, fundado em 09 de janeiro de 1944, por 
Dom Pedro Roeser, Abade Beneditino é uma Organização da Sociedade Civil, 
sem fins lucrativos, tem como finalidade a assistência e promoção de crian-
ças em situação de vulnerabilidade social, é mantido pela Congregação das 

Missionárias de Cristo. O Aprendizado Dom José Gaspar iniciou suas 
atividades como extensão da Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro 

com o atendimento exclusivo a meninos a partir de 10 anos com atividades 
agrícolas e cuidados de animais de pequeno porte. Ao longo destes 78 anos 

o atendimento passou por várias alterações, em 2010 passou a atender 
também as meninas, em 2013 iniciou o atendimento de creche em parceria 
com a Secretaria de Educação, contudo manteve-se fiel à proposta de Dom 

Abade de ser um local onde as famílias de baixa renda pudessem deixar seus 
filhos em segurança, recebendo cuidados e educação pautada nos princípios 

cristãos para poderem trabalhar com tranquilidade.
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Projeto: 

CORPO EM MOVIMENTO
Valor: R$ 29.000,00

A oficina de dança como proposta de atividade às crianças e 
pré-adolescentes atendidos no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos é utilizada como instrumento eficaz 
de acesso ao desenvolvimento da cidadania, autonomia e 

emancipação social evitando dessa forma a exclusão social, haja 
vista que esta atividade têm a contribuir com todo o 

desenvolvimento físico – corporal, cognitivo, afetivo e social, 
incentivando a busca por uma vida saudável.

Irmã Maria da Penha da Silva
Tesoureira

(11) 4583 1260 | (11) 99966 4973

missionariasdecristo@terra.com.br

www.aprendizadodomjosegaspar.org

domjosegaspar

aprendizadoadjg.domjosegaspar

R. do Retiro, 390 - Vila Virgínia - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças na faixa 
etária de 2 a 5 

anos, residentes 
na cidade de 

Jundiaí e região

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

100 crianças

SELOS

CEBAS
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CRECHE FRANCISCO TELLES 
A Creche Francisco Telles é uma Entidade Beneficente de Assistência Social 
na área de educação, certificada pelo CEBAS, com oferta da Educação Infan-

til (Creche e Pré-escola), mantida por uma Associação Educacional e não 
possui outros convênios. Até 2021, a Creche utilizava outro nome e atendia as 

crianças em outro endereço. Em 2022, a Creche mudou de endereço e de 
nome fantasia. A Creche passa a ser denominada Creche Francisco Telles, em 

um novo espaço amplo e integrado, para melhor atender nossas crianças.
As atividades educacionais e assistenciais desenvolvidas na Creche têm por 
objetivo promover os cuidados e práticas pedagógicas necessárias para o 
desenvolvimento e a formação integral das crianças, tendo como missão 
proporcionar à comunidade local uma educação inclusiva e de qualidade 

firmada em valores, atuando de maneira complementar à educação familiar. 
O atendimento é gratuito às crianças de famílias de baixa renda, no período 

integral, com aulas das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. 
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Projeto: 

UP! ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Valor: R$ 56.000,00

O objetivo do projeto é a compra e instalação de elevador para 
garantir a possibilidade e condição do alcance a todos, com 

segurança e autonomia, para a utilização do piso superior em 
nosso espaço escolar. O piso superior do prédio compreende a 
quadra aberta e um amplo espaço com luz solar, próprio para a 
realização de atividades pautadas nas interações e brincadeiras, 

tão necessárias à formação das crianças.

Keila Farina
Coordenadora

(11) 99540 8264

atendimento@crechefranciscotelles.com.br

www.crechefranciscotelles.com.br

R. Senador Fonsesa, 696 - Centro - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Atendimento a pacientes 
do sistema SUS da região 

de Jundiaí 
(Jundiaí, Várzea Paulista, 
Campo Limpo Paulista, 

Louveira, Jarinu, Itupeva 
e Cabreúva)

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

15.830 procedimentos 
em média por mês

SELOS

CEBAS

OUTROS SELOS
• Ministério da Saúde: Unidade de Tratamento do Glaucoma com 

Medicamentos no Âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica 

• Procedimentos Cirúrgicos, Diagnósticos ou 

Terapêuticos em regime de Hospital Dia 

• Retirada de Órgãos e Tecidos: Córnea/Esclera para doação de órgãos

• Serviço de Reabilitação Visual (Portaria n. 80, de 26/02/2010), como 

Unidade Prestadora de Serviço – UPS.
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INSTITUTO JUNDIAIENSE 
LUIZ BRAILLE DE ASSISTÊNCIA 

AO DEFICIENTE DA VISÃO
O Instituto Jundiaiense Luiz Braille foi fundado em 20 de dezembro de 1941, 

entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, de natureza beneficente, 
assistencial, reabilitacional e filantrópica, sem preconceito de origem, 

sexo, raça, cor, condição social ou credo religioso. 
O Braille realiza em média 15.830 procedimentos por mês, sendo divididos 

em 9.834 procedimentos de avaliação, 5.165 consultas em 
oftalmologia e 831 procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta 

complexidade. Na área de reabilitação, atende 150 pacientes/assistidos em 
suas diversas áreas sendo: psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, terapia 

ocupacional, fisioterapia, informática e oficinas. 
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE

Projeto: 

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Valor: R$ 100.000,00

O objetivo do projeto é a instalação de energia solar no prédio 
da instituição, buscando assim sustentabilidade 

e economia para a instituição. Realizar este projeto garante para a 
instituição diminuição no custo de consumo de energia, além de 

contribuir com o meio ambiente produzindo energia limpa. 
A energia solar é uma das opções energéticas mais significativas 

para o milênio, além de ser inesgotável. 

Mariana de Paula
Assistente Administrativo

(11) 4523 6554

financeiro.braille@terra.com.br

www.braillejundiai.org.br

braillejundiai 

luizbraille

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 539 - Anhangabau - Jundiaí



OUTROS SELOS
Rede de Escolas Associadas 
à UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência 

e a Cultura)

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças e 
adolescentes em 

situação de 
vulnerabilidade e 

risco pessoal e social

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL
124 crianças de 1 a 4 

anos (creche infantil) 
e 15 crianças e 

adolescentes em 
situação de 

vulnerabilidade 
(área social)

SELOS

CEBAS

CMAS
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LAR ANÁLIA FRANCO
O Lar Anália Franco é uma Entidade Beneficente sem fins lucrativos, funda-
da em 19 de maio de 1912, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, 
Estadual e Municipal, certificada com Entidade Beneficente de Assistência 
Social e Rede PEA – UNESCO. Atualmente, atendemos crianças, adolescen-

tes, jovens e respectivas famílias. Desenvolvendo projetos de apoio pedagógi-
co, esporte e lazer, arte e cultura, suplementação alimentar, preparação ao 

jovemvisando à inserção ao mercado de trabalho e capacitação para 
geração de renda familiar.
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Projeto: 

EMPREGABILIDADE CIDADÃO DIGITAL
Valor: R$ 25.000,00

O curso de empregabilidade tem por objetivo o impacto de 
transformação na vida dos nossos alunos, que se encontram inseri-
dos em meio às vulnerabilidades e riscos sociais, diferenciando-os 

dos demais concorrentes no mercado de trabalho, através de
 ferramentas de marketing pessoal e de conhecimento técnicos, 

tornando os mais atrativos ao processo seletivo:
• Nas inovações tecnológicas 

• Nos conhecimentos, técnicos e comportamentais
• Ser proativo • Usar inteligência emocional 

Fernanda Delfino
Assistente Social

(11) 99797 3900

social@laf.org.br

www.laf.org.br

laranaliafranco

LAF.Jundiai

R. Hans Staden, 176 - Anhangabaú - Jundiaí

Doação direta
NATUREZA DO APORTE



QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças de 
2 a 6 anos

59 crianças 
e famílias

SELOS

CEBAS

LAR CRECHE
WILSON DE OLIVEIRA

O Lar Creche Wilson de Oliveira foi fundado em 17 de junho de 1972 pelo 
casal: Sra. Júlia e Sr. Bento de Oliveira. Wilson de Oliveira, filho do casal acima 

citado, morreu vítima de afogamento na represa das Águas do Rio Atibaia, 
com 16 anos de idade. Apesar de muita dor, a Sra. Júlia, auxiliada pelo esposo, 

Sr. Bento e pela população de Jundiaí, deu início ao Lar Creche Wilson de 
Oliveira, sentindo que precisava fazer algo altruísta que pudesse suavizar 

a grande saudade do filho. Então, combinando com o esposo criou a 
instituição, cujo nome rende homenagem ao seu filho querido. 

Nossa entidade é beneficente, que atende crianças e famílias, sem distinção 
de raça nacionalidade, cor, sexo, credo político ou religioso, dando-lhes 

assistência educacional, alimentação adequada, recreação e noção de higie-
ne dentre outras assistências, prestando o devido amparo de forma inteira-

mente gratuita, atendendo a cidade de Jundiaí e Região. 
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Projeto: 

PARQUE PARA BRINCAR
ESCORREGAR É SÓ COMEÇAR!

Valor: R$ 19.000,00

A proposta do parque infantil está fundamentada no direito da 
criança em correr, brincar, explorar, testar alternativas, formular 
pensamentos e ações, valorizando seu movimento, vivenciando 
interação e troca com o outro; além disso, o parque é um ótimo 

espaço para o surgimento e resolução de conflitos!
Queremos propiciar a nossas crianças, escorregadores, gangorras, 
casinhas com escalada, balanços e um maravilhoso piso de grama 

sintética; aproveitando o espaço ao ar livre.

Doroti de Brito
Assistente Social

(11) 95873 6750

educacao@crechewilson.com.br

www.crechewilson.com.br

lar_creche_wilson_de_oliveira

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 571 - Anhangabaú - Jundiaí

Doação direta
NATUREZA DO APORTE



 PÚBLICO 
ATENDIDO

O acolhimento é 
realizado à pessoa 
idosa residente no 

município de 
Jundiaí-SP

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

Aproximadamente 
85 pessoas idosas

SELOS

COMDIPI

CMAS
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LAR NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS

O Lar N. Sra. das Graças é uma entidade gerenciada pelas Irmãs Vicentinas de 
Gysegem, uma Instituição de Longa Permanência para idosos - ILPI, do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, na Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade. Há aproximadamente 65 anos o Lar Nª Sra. Das Graças 
garante atendimento e proteção integral a idosos com diversos graus de 
dependência ou independentes, cujas possibilidades de autossustento e 
permanência no núcleo familiar tenham sido esgotadas, com vivência de 

situações de vulnerabilidade, negligência, violência, risco social e pessoal, por 
meio de um atendimento de qualidade e personalizado, sempre garantindo 

seus direitos, fortalecendo os vínculos sociais, através da convivência com 
pessoas de referência de forma contínua e favorecendo/

mantendo ainda capacidades, aptidões e oportunidades para que os 
acolhidos desenvolvam sua autonomia e independência, promovendo o 

acesso a atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer internas e externas.
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Projeto: 

SOLIDARIEDADE COMO CAMINHO
Valor: R$ 200.000,00

Nosso projeto de construção e organização do Bazar Permanente 
surge de uma constatação do cenário atual, onde as verbas 
disponíveis para manter o trabalho da instituição sofreram 
reduções. Pensando em nossa sustentabilidade financeira, 

a opção de colocar o bazar permanente em funcionamento vem 
ao encontro dessa necessidade de captação de recursos, 
multiplicando o investimento e promovendo uma maior 
autonomia para contemplar as necessidades dos nossos 

atendidos. Nossa pretensão é edificar em um espaço próprio 
já disponível a estrutura e equipá-la.

Irmã Ivone do Canal
Coordenadora

(11) 4521 6339 | (11) 95584 9344 | (11) 95666 3660

adm.lar@vicentinas.com.br

larnossasenhoradasgracas

larnossasenhoradasgracas

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 790 - Anhangabau - Jundiaí

Doação direta
NATUREZA DO APORTE
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças e 
Adolescentes

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

50 crianças e 
adolescentes

SELOS

CEBAS

CMAS

CMDCA

PAIM
(Programa de Atendimento e Integração 

Maria Tereza Rabello)

A PAIM, dentro dos critérios da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassis-
tenciais, atende diariamente crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 17 

anos, no contraturno escolar, buscando a promoção de seus usuários e 
familiares através de ações diárias, com refeições, atividades contínuas, 

permanentes e planejadas, fortalecendo a convivência familiar e comunitária 
e prevenindo situação de risco social, com atividades pedagógicas, esportivas, 

culturais, preparação para primeiro emprego, artes, artesanato, educação 
emocional, sala de pesquisa, entre outros. 

Sua equipe é constituída por voluntários e colaboradores, seus projetos 
sociais contam com apoio financeiro de doações de simpatizantes da causa 

(pessoa física e jurídica), bazares de artesanato, roupas usadas e participações 
de licitações públicas e privadas.



Projeto: 

GERAÇÃO FUTURO
Valor: R$ 200.000,00

Trabalhar com jovens de 15 a 17 anos em oficinas cujos propósitos 
visem nortear suas decisões nestes primeiros passos rumo ao 

mercado de trabalho, à construção de planos de vida, à 
educação financeira, ao planejamento e gestão de novos 

negócios e as noções de empreendedorismo, 
permitindo-lhes trilhar outros caminhos para além 

do mercado de trabalho formal.
Além disso, promover educação emocional para adolescentes 

de 13 a 14 anos, através de grupos de apoio 
ao desenvolvimento pessoal.

Claudia Pereira Bento
Assistente Social

(11) 4521 0155

claudia.bento@paim.org.br

www.paim.org.brpaimjundiai

R. José Bonifácio de Andrade e Silva, 260 - Vila Cacilda - Jundiaí
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE



 PÚBLICO 
ATENDIDO

População em 
situação de rua 

(maiores de 
18 anos)

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

32 pessoas 
diariamente 
na Casa de 
Passagem

SELOS

CEBAS

SOS - SERVIÇO DE 
OBRAS SOCIAIS

O SOS – Serviço de Obras Sociais foi fundado em 20 de agosto de 1965, com o 
objetivo de acolher migrantes que vinham com suas famílias em busca de 
uma melhor condição de vida, oferecendo espaço para acolhimento, com 
direito a pernoites, refeições, remédios, cesta básica e atendimento social.

Hoje o SOS é uma Organização da Sociedade Civil, filantrópica, beneficente, 
assistencial, sem fins econômicos, que há mais de meio século oferece 
abrigo, higiene pessoal, alimentação, atendimento social, psicossocial e 
terapêutico para as pessoas em situação de rua, no objetivo de resgatar 

sua autoestima e construir sua autonomia. 
Atuamos como Abrigo Institucional na modalidade CASA DE PASSAGEM na 

cidade de Jundiaí e somos responsáveis pelo SEAS – Serviço Especializado 
em Abordagem Social.
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Projeto: 

OFICINA DE ESPORTES
Valor: R$ 30.000,00

As Oficinas de Esportes (futebol, vôlei, corrida) ocorrem semanal-
mente e tem como objetivos propiciar fatores de proteção aos 

usuários, integrando-os nos locais de lazer públicos oferecidos pelo 
município, proporcionando um convívio saudável e tirando o foco 

pesado do cotidiano de cada um. 
Incentivamos que os usuários incluam 

as atividades esportivas em seu dia-a-dia para aumentar 
a disposição no alcance de suas metas. 

Anderson Henrique O. Mairink
Psicólogo

(11) 98531 0136

psicologia@sosjundiai.org.br

www.sosjundiai.org.br

servicodeobrassociais

casadepassagemjundiai

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí
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Doação direta
NATUREZA DO APORTE



Projetos de 
aporte por 
doação recorrente
No mesmo modelo da doação direta, algumas entidades precisam 
de apoio para manter suas atividades regulares – atendimentos, aulas, 
formações, assistência. Além dos custos para manter ou expandir suas 
atividades, existem sempre despesas com estrutura, custos fixos 
e outros que nem sempre cabem nos projetos.

Se engajar com o trabalho destas entidades por meio de doações 
recorrentes é também uma forma de endossar o trabalho que realizam, 
de participar e de reconhecer os resultados proporcionados. 
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Adultos ou 
crianças 

portadores 
de HIV e 

famílias em 
situação de 

vulnerabilidade 
social

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL
26 famílias, 

total de 
105 pessoas

OUTROS SELOS

Prêmio Top of Quality
2010 e 2011

ABRAPA
(Associação brasileira de apoio 

aos portadores de Aids)

A Abrapa iniciou os seus trabalhos em 2004 com um grupo de 12 pessoas e 
presta até hoje atendimentos como entrega de cestas básicas, remédios, 

suplementos e outros para suprir a necessidade dos portadores de HIV com 
vulnerabilidade social de Jundiaí e região. Estamos há 18 anos doando amor e 

esperança aos nossos assistidos.
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Projeto: 

ABRAPA
Valor: Livre

Atender as necessidades dos assistidos e seus familiares 
na parte de alimentação, devolver a autoestima, na saúde com 
todos medicamentos e suplementos e, não menos importante, 

dar suporte necessário para inclusão social dos assistidos.

Doação recorrente
NATUREZA DO APORTE

Adriana Póvoa
Coordenadora do Social

(11) 99585 8997

apovoa14@gmail.com

www.abrapajundiai.org.b

abrapa_jundiai

abrapa.jundiai 

R. Secundino Veiga, 119 - Centro - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças e 
adolescentes de 

0 a 18 anos 
incompletos

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

30 atendimentos

SELOS

CEBAS

CMAS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL
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CASA TRANSITÓRIA NOSSA 
SENHORA APARECIDA

Fundada em 1982, a Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, acolhe 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, encaminha-

das pelo Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude de Jundiaí. 
Nestes 40 anos de acolhimento atendemos mais 

de 6.000 crianças e adolescentes, sendo que 4200 conseguiram retorno às 
famílias. Não apenas realizamos o acolhimento e sim os fortalecemos em 

momentos delicados de suas vidas, com dedicação para reparar 
vínculos afetivos e reconstruir famílias.
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Projeto: 

EMPRESA AMIGA
Valor: R$ 100,00 a R$ 500,00

“Quem ampara a infância, trabalha pela pátria”. Com um simples 
gesto você pode mudar o destino de uma criança! Com a 

Empresa Amiga, além de ajudar a instituição a levantar recursos 
para sua manutenção, você e seus colaboradores terão benefícios 

exclusivos, como o cartão de membro oficial do projeto, com 
descontos nos eventos, nas campanhas da instituição, no bazar e 

na locação de nosso salão de eventos. Além disso, inserimos o 
logotipo da empresa em nosso site e publicamos em nossas redes 
sociais como empresa apoiadora, e todas são convidadas a partici-
par da nossa Premiação Anual. As contribuições são a partir de   

R$ 100,00 e os descontos gradativos conforme pacotes.

Doação recorrente
NATUREZA DO APORTE

Paola Fiori
Captadora de Recursos

(11) 4521 5743

administracao@casatransitoriajundiai.org.br

www.casatransitoriajundiai.org.br

ctnsa.jundiai

Av. Carlos Salles Block, 845 - Anhangabaú - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Famílias em 
situação de 

vulnerabilidade

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

170 pessoas e 
45 famílias

70

GRUPO SOL DA CIDADANIA
Grupo Sol da Cidadania, Organização da Sociedade Civil - OSC, fundado em 
1998 e oficializado em 2002, com o objetivo de fortalecer a família nas suas 
mais diversas formas de ser com atuação constante, buscando diminuir as 

desigualdades dos que se encontram em situação de vulnerabilidade social 
e insegurança alimentar.

 Formado por voluntários, proporciona oficinas de geração de renda e 
projetos como o “Mãos amigas”, que consiste em oficinas de artesanato e 
culinária; a “Biblioteca Cidadã”, que leva desenvolvimento à comunidade; 

“Brinquedo amigo”, que visa minimizar problemas de ansiedade, depressão e 
estresse infantil com o estímulo da brincadeira; “Centro de Triagem Solidária”, 
projeto que tem a função de receber todo tipo de doação, fazer triagem e dar 

destino a tudo que foi recebido através do Brechó da 
Solidariedade e S.O.S Cidadania (ações que geram renda para o grupo e 

ajudam famílias e OSCs em momentos desfavoráveis).
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Doação recorrente
NATUREZA DO APORTE

Silvia Regina Pouza
Vice Presidente

(11) 2709 7910 | (11) 99886 4342

silpouza@hotmail.com

www.gruposoldacidadania.com.br

gruposoldacidadania

soldacidadania

Av. das Palmeiras, 120 - Vila Alvorada - Jundiaí



Projetos de    
aporte por nota 
fiscal paulista
Na busca da sustentabilidade financeira, uma possibilidade de captação de 
recursos é intermediada pelo Estado, a Nota Fiscal Paulista. Com ela, parte 
dos impostos estaduais recolhidos pela emissão das notas fiscais pode ser 
não só restituído para o comprador ou cliente, como também diretamente 
destinado a entidades.
 
Neste caso, as empresas podem colaborar criando campanhas entre seus 
funcionários e parceiros para que se cadastrem para a doação das notas. Isso 
pode ser feito por meio dos cupons fiscais obtidos nas compras ou pelo 
cadastro na própria Receita Estadual, associando o CPF do comprador ao 
CNPJ da entidade escolhida. Neste caso, todas as compras em que o CPF for 
indicado, o valor a ser restituído é revertido diretamente para a entidade.
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças de 
0 a 4 anos 
de idade

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

248 crianças

SELOS
CEBAS

CMAS

CMDCA

CRCE

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

UTILIDADE PÚBLICA
ESTADUAL

UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL

OUTROS SELOS
• Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos desde 

26/06/1997 Processo nº 71010.000843/2006-39

• Inscrito na Secretaria de Estado de Assistência 
e Desenvolvimento Social – SEADS sob nº 3972

• Registrado no Conselho Nacional de Assistência 
Social CNAS conforme Processo nº 106/06
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CRECHE MÃE MEI MEI
A Associação Lourdes Feres Khawali é uma instituição sem fins lucrativos 

voltada para a educação e assistência social na cidade de Jundiaí – SP.
Foi idealizada e fundada em 1983 pela Sra. Lourdes Feres Khawali e sempre 

buscou acumular as principais certificações do Poder Público através da 
comprovação de um trabalho social ininterrupto e essencial para a popula-

ção, contribuindo de forma exponencial para suprir as necessidades e direitos 
dos menos favorecidos na sociedade, em parcerias múltiplas com as três 

esferas governamentais (municipal, estadual e federal) e 
principalmente com a sociedade consciente (pessoas físicas 

e jurídicas) de nossa cidade.



Participamos do programa da nota fiscal paulista através da 
doação de cupons fiscais. Porém, esse método de arrecadação não 
é o ideal. O que funciona melhor é quando o doador escolhe uma 
instituição de seu agrado e a partir daí, todas as suas compras vão 

beneficiar essa instituição. Se uma empresa se dispuser a convocar 
seus funcionários a beneficiar nossa instituição, seria algo muito 

poderoso para a manutenção dos nossos trabalhos. 
O valor será usado para construção de mais uma filial.

Nota Fiscal Paulista
NATUREZA DO APORTE
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Lucas Khawali
Diretor

(11) 98484 8629

diretoria@crechemaemeimei.org.br

www.alfk.org.br

crechemaemeimei

crechemaemeimei

R. Bartolomeu Dias, 32 - Vila Rafael de Oliveira - Jundiaí



Projetos de aporte 
por outros meios
Apresentamos aqui algumas das possibilidades de contribuição e apoio, 
mas sabemos que outras formas estão sempre surgindo, e que legislações 
mudam, novas ideias aparecem. 

Como um exemplo de outras formas de apoiar o trabalho das entidades, 
sugerimos aqui a compra de produtos ou contratação de prestação de 
serviços das entidades, doações em produtos e serviços, colaboração em 
campanhas e divulgações, e parcerias. 

Também queremos que conheçam o trabalho das entidades que participaram 
do processo conosco, mesmo que não estejam em momento de captação. 
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 PÚBLICO 
ATENDIDO

Pessoas com 
deficiência 

intelectual e 
transtorno do 
espectro do 

autismo

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

1700 pessoas de 
toda faixa etária 
e em todos os 
programas de 
atendimento

SELOS

CEBAS

CMAS

CMDCA

OUTROS SELOS

• Certificação ISO 9001-2015; Selo Doar, conferido 
pelo Instituto Doar de Gestão e Transparência
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APAE DE JUNDIAÍ
Atuante desde 1957, a APAE de Jundiaí foi a primeira unidade fundada 

oficialmente no Estado de São Paulo e a terceira APAE do Brasil. A Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Jundiaí é uma organização da 

sociedade civil, beneficente, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de 
assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, 

defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo e pesquisa. 
Sua missão é contribuir para a inclusão social de pessoas com deficiência 

intelectual e transtorno do espectro do autismo, além de prestar apoio 
a suas respectivas famílias.

Desde 2004, todos os serviços prestados são inseridos no Sistema de Gestão 
de Qualidade certificado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini e 

fundamentado na ISO 9001:2015.



Outros - Parceria
NATUREZA DO APORTE
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Projeto: 

PROGRAMA EMPREGO APOIADO
Valor: A partir de R$ 500,00

Esse programa visa preparar e acompanhar a pessoa com Defici-
ência Intelectual no processo de recrutamento, seleção e contrata-
ção bem como assessorar as empresas no processo para atender a 
Lei de Cotas, buscando a permanência da pessoa com Deficiência 
Intelectual no mercado competitivo. São oferecidos atendimentos 

de Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social.

Adriana Azevedo
Coordenadora de Assistência Social

(11) 4588 2927

assistenciasocial@apaejundiai.com.br

www.apaejundiai.org.br

apaedejundiai

apaejundiai 

R. Francisco Telles, 475 - Vila Progresso - Jundiaí



ASSOCIAÇÃO 
SOCIOEDUCACIONAL 

CASA DA FONTE
Casa da Fonte é uma associação socioeducacional que visa oferecer 

oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens que vivem em 
situações de vulnerabilidade, tendo como mantenedora a Companhia de 
Saneamento de Jundiaí – CSJ. Iniciou suas atividades no Bairro do Novo 
Horizonte em 2003, com o objetivo de atender, no contra turno escolar, 

crianças e adolescentes. No ano de 2005, a CSJ passou a dar apoio a Casa da 
Fonte, e a Associação passou a oferecer a essas crianças atividades 

socioeducativas que estimulam a construção de suas respectivas histórias de 
vidas, respeitando as vivências individuais e ajudando a ampliar seu universo 
informacional, levando em consideração a importância de ajudar a criança a 

reconhecer sua identidade pessoal, social e de grupo, para fortalecer seu 
sentimento de pertença, incentivando assim, sua convivência comunitária. 

Atualmente, a associação tem enfoque na convivência e no fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, estimulando o protagonismo através de 

atividades de brinquedoteca, informática, apoio pedagógico, jogos 
pedagógicos e prática de valores morais e princípios éticos pois entendemos 
que um indivíduo autônomo e conhecedor de seus direitos são capazes de 
transformar sua realidade. Oferece também cursos para adultos na área de 

Corte e Costura, Costura Industrial, Manicure, Pedicure, Corte de Cabelo 
Masculino e Feminino, Crochê, Tricô e Bordados.

 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças e 
adolescentes de 

07 a 17 anos

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

200 pessoas  

SELOS

CMDCA

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL
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Outros 
NATUREZA DO APORTE

Maria Cristina C. de Andrade
Diretora Superintendente

(11) 4492 2512 | (11) 96863 7468

aluabi@casadafonte.org

www.casadafonte.org

casadafontecsj_

casadafontecsj 

Estrada Municipal do Varjão, 3806 - Jd. Novo Horizonte - Jundiaí



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Idosos do 
município de 

Louveira

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

40 idosos

TÍTULO DO
PROJETO
SELOS

CMAS

 COMDIPI
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CENTRO REFORMISTA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
O BOM SAMARITANO

A Casa de Repouso - O Bom Samaritano existe há mais de 60 anos no 
município com o objetivo de sanar as necessidades, promover o cuidado, 

estimular a autonomia, proporcionar qualidade de vida e garantir os direitos 
dos idosos. Realizamos festas, oficinas, passeios culturais, autocuidado, 

fortalecimento de vínculos familiares e afetivos, administração de 
medicamentos, oferta de alimentação e higiene.
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Outros
NATUREZA DO APORTE

Marcelo Lima
Diretor

(41) 99709 5603

diretorcr@obomsamaritano.org.br 

cr.obomsamaritano

R. Luiz Gonzaga, 118 - Jardim 21 de Março - Louveira



 PÚBLICO 
ATENDIDO

Crianças e 
Adolescentes

QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTO 

ATUAL

16 crianças e 
adolescentes

SELOS

CEBAS

CMAS CMDCA

CRCE

UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL

OUTROS SELOS

• Conselhos do Idoso
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LAR RAIO DE LUZ
A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis é uma Associação de direito 
privado, sem fins lucrativos, de atendimento na área de Assistência Social, 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que presta Serviço de 
Acolhimento Institucional no município de Campo Limpo Paulista – SP, 

por meio do Projeto “Lar Raio de Luz”.
A ASSFA foi fundada em 1998, por um grupo de frequentadores da Igreja 
Católica, da Paróquia São Francisco de Assis, de Campo Limpo Paulista. 

Trata-se de uma entidade filantrópica que tem como finalidade ofertar servi-
ços na área da Assistência Social, por meio de Projetos Sociais, em caráter 

contínuo e permanente, priorizando os diversos segmentos da população que 
se encontram em situação de exclusão social e sob risco social ou pessoal.
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Outros
NATUREZA DO APORTE

Rosilda Bispo
Assistente Social

(11) 4038 8717

larraiodeluz@uol.com.br

Lar-Raio-de-Luz-ASSFA

R. Borba Gato, 60 - Vila Thomazina - Campo Limpo Paulista






